
 

 

                           
  

 
 

 
 

 دليل القبول 
 لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

 
 للعام الجامعي 

 هـ1440/1441
 
 
 

 
 مواعيد التقديم 

  م45/52/2549الموافق     هـ50/56/4115  األحدمن 
  م49/52/2549الموافق    هـ 41/56/4115  الثالثاء إلى

 

 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 عمادة الدراسات العليا
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 مقدمة
 

 أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين األنبياء أشرف على والسالم والصالة العالمين رب الله الحمد
 :وبعد

 من مهما   ومصدرا   الجامعات، في التعليمية العملية محاور من رئيسا   محورا   العليا الدراسات فتعد
 .المعاصرة المجتمعات في واالقتصادي والتقني العلمي للتقدم األساس الركيزة يمثل الذي العلمي البحث مصادر

 التي رىالكب األهمية تاريخها من مبكر وقت منذ اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة أدركت وقد
 افتتاح إلى سباقة فكانت العليا الدراسات برامج على السعودية العربية المملكة في الشاملة التنمية خطط تعلقها

 في العليا الدراسات برامج تطورت الوقت ذلك ومنذ هـ،5831 عام المملكة في العليا للدراسات برنامج أول
 .وغيرها واالقتصادية واالجتماعية واللغوية الشرعية التخصصات من كبيرا   عددا   لتظم اهتماماتها وتنوعت الجامعة

 السمو صاحب األمين عهده وولي زلعزيعبدا بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم توجيهات ظل فيو 
بقيادة سعادة  الجامعة حرص من وانطالقا   -الله  احفظهم–محمد بن سلمان بن عبد العزيز  األمير الملكي
 للطالب العليا الدراسات مواصلة سبل تيسير علىالمكلف الدكتور محمود بن سليمان آل محمود مديرها 

 والطالبات الطالب تهم تيال المعلومات وصول تيسير فيعمادة الدراسات العليا  من ورغبة المتميزين والطالبات
 هذا إصدار تم هـ5115-5114 الجامعي لعامل المتاحة والدكتوراه الماجستير ببرامج االلتحاق في الراغبين
 من والدكتوراه الماجستير تيمرحل في العليا بالدراسات يتعلق ما لكل ملخص على يحتوي الذي الدليل

 مما ذلك وغير المطلوبة، والمستندات التقديم، وإجراءات ل،القبو  وشروط المتاحة، العلمية كالبرامج معلومات
 .المرحلة هذه في العليا الدراسات طالب وطالبات يهم

 :الطالبة أختي/ الطالب أخي.. وختاما  
 تزويد في يكون مفيدا   أن آمل الذيو  الدليل هذا محتويات والتأني في فهم طالعالا إلى ندعوك

 التوفيق للجميع القدير العلي الله راجيا   وإجابات، معلومات من تاجهيح ما بكل العليا الدراسات طالب
على جهودهم وتوجيهاتهم وعنايتهم بأبناء  –حفظهم الله  –، شاكرا  لوالة أمرنا واآلخرة الدنيا في والسداد

 .ي كل ما ينفعهم في دينهم ودنياهموطننا الغالي ف
 

 العليا الدراسات عميد
 بدر بن ناصر الجبر. د
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 أهداف الدراسات العليا
 

 

 ، والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.والعلوم المختلفةالعناية بالدراسات  -4

اإلسـهام فـي إثـراء المعرفـة بكافـة فروعهـا، عـن طريـق الدراسـات المتخثثـة والبحـ  الجـاد،  -2

 للوصول إلى إضافات علمية وتطبيقية مبتكرة، والكشف عن حقائق جديدة.

 .تميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محليا  تمكين الطالب الم -3

 .المتخثثة، وتأهيلهم تأهيال  عاليا  في مجاالت المعرفة المختلفة إعداد الكفايات العلمية -1

تشــجيع الكفايــات العلميــة علــى مســايرة التقــدم الســريع للعلــم والتقنيــة، ودفعهــم إلــى اإلبــداع   -0

 ح  العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.واالبتكار وتطوير الب

    في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برنامج الدراسات العليا. اإلسهام -6
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 الشروط العامة للقبول
 

 :يلي عامة ما ةيشترط للقبول في الدراسات العليا بثف
 كان من غير السعوديين.  إنللدراسات العليا أن يكون المتقدم سعوديا ، أو على منحة رسمية  -4
مــن جامعــة ســعودية، أو مــن جامعــة  انتظامــا  أن يكــون المتقــدم حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة  -2

 .والشهادة معادلة من وزارة التعليم أخرى معترف بها
 .سن السيرة والسلوك والئقا  طبيا  أن يكون ح -3
 .تدريسهسبق لهم  ةأساتذ من علميتين توصيتينأن يقدم  -1
( علــى األقــل فــي مرحلــة تقــدير يجيــد جــدا   حثــول علــىاليشــترط للقبــول فــي مرحلــة الــدكتورا   -0

 .يانتظاما ( الماجستير
رحلـة م( علـى األقـل فـي جـدا   تقـدير يجيـدحثـول علـى اليشترط للقبول في مرحلـة الماجسـتير  -6

 .(ا  انتظاميالبكالوريوس 
 .نيمة للجامعياختبار القدرات العا يشترط الحثول على درجة في -7
 .واإلجراءات األخرى التي تضعها األقسام العلمية اجتياز المقابلة الشخثية -8

 
 

 والستكمال إجراءات القبول:
   ــام للدراســة طيلــة مــدة المتقــدم إذا كــان يشــترط للقبــول فــي مرحلــة الــدكتورا موظفــا  التفــرت الت

 .بموافقة مرجعه الوظيفي البرنامج
 افقــة المرجــع الــوظيفي علــى مو إذا كــان المتقــدم موظفــا  ســتير يشــترط للقبــول فــي مرحلــة الماج

 .الدراسة
  من األحوال المدنية. ( يبرنت عليه إحضار ما يفيد بذلكغير الموظف الطالب 
 
 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود بمرحلة البكالوريوس المنتظمين يحق للطالب والطالبات ملحوظة: 
في المعدل التراكمي  والحاصلين هـ4139/4115جامعي المتوقع تخرجهم في العام الاإلسالمية 

 .الماجستير رامجبعلى التقديم على األقل على تقدير جيد جدا  
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 الشروط اإلضافية
 

موضــحة  خاصــة لاللتحــار ببرنامجهــا إضــافية ة إلــى الشــروط العامــة تشــترط بعــر األقســام شــروطا  باإلضــاف
تشــرط بعــر األقســام إجــراء اختبــارات تحريريــة كــذلك و  .حــةبالتفثــيل فــي هــذا الــدليل تحــت البــرامج المتا

 .الحقا  على موقع العمادة عن تفاصيل ذلكتؤهل للمقابلة الشخثية يتم اإلعالن 
 
 

 الدرجات المعادلة الختبارات اللغة اإلنجليزية
 

PBT CBT iBT IELTS STEP 

548 212 79 6.5 - 

498 171 60 6 97 

453 133 46 5.5 92 

417 107 35 5 83 

400 97 32 4.5 75 

387 87 28 4 67 

377 80 25 3.5 52 

353 67 21 3 37 
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 (بعد اإلعالن عن نتائج المقبولين مبدئيا  ) المطلوبة لمستنداتا

 
 يالماجستير والدكتورا ( هي: تيالمستندات المطلوبة للدراسة في برنامج الدراسات العليا في مرحل

 التخــرم مــن الجهــة التــي درس فيهــا الطالــب مــع األصــل للمطابقــةصــورتان مثــدقتان مــن وثيقــة  -4
معادلــــة مــــن وزارة  الشــــهادةتكــــون ســــعودية فيجــــب أن وإذا كانــــت الدراســــة فــــي جامعــــة غيــــر ي

 .(التعليم

مـن الجهـة التـي درس وريوس( يالبكـالصورتان مثدقتان من كشف الدرجات للمرحلة الجامعيـة  -2
جـــات الدراســـة وصــورة مثـــدقة مـــن كشــف در  ،تير(فيهــا الطالـــب يللمتقــدمين لمرحلـــة الماجســـ

 المنهجية لمرحلة الماجستير يللمتقدمين لمرحلة الدكتورا (.

 .العلمية التوصياتتان مثدقتان من صور  -3

 صورتان من البطاقة الشخثية مع األصل للمطابقة. -1

 مع كتابة االسم خلف كل صورة للطالب. 1x6حديثة مقاس ةملون أربع صور شخثية -0

 من األحوال المدنية. ( يبرنت إحضار ما يفيد بذلك: الموظف الطالب غير -6

ـــام : إحضـــالطالـــب الموظـــف -7 ـــامج-ار خطـــاب التفـــرت الت مـــن جهـــة العمـــل  -لكامـــل مـــدة البرن
 مرحلة الماجستير. ، أو موافقة جهة العمل للمقبول برحلة الدكتوراللمقبول بم

 .اتعبئة طلب االلتحار بالدراسات العلي -8

 لموظف المختص.لملف وتقدم توضع المستندات في  -9
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 هـ1440/1441البرامج المتاحة للعام الجامعي 
 

 

 : المعهد العالي للقضاءأوال  
 

  / الدكتورا (الماجستيريالمطروحة لمرحلة  البرامج
 الدكتورا  الماجستير القسم

 طالبات طالب   طالبات طالب
 ال يوجد √ ال يوجد √   الفقه المقارن

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد √ يالخطة الجديدة( السياسة الشرعية
 ال يوجد √ ال يوجد √ القضاء التجاري 
 ال يوجد √ ال يوجد √ القضاء اإلداري
 ال يوجد √  ال يوجد √ القضاء العمالي 

 ال يوجد √ ال يوجد √ حوال الشخثيةقضاء األ
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد √ القضاء الجزائي

 الشروط اإلضافية:
  علــى جيــد جــدا  فــي تخثــص الشــريعة بتقــدير ي انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة )

 األقل للمتقدم على مرحلة الماجستير.
 لمرحلة الماجستير. للمتقدم يشترط حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم 
  لمرحلة الدكتورا .للمتقدم يشترط حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم 
 شــهادة الماجســتير فــي تخثــص الفقــه المقــارن للمتقــدم لمرحلــة الــدكتورا  صــال  علــى أن يكــون حا

 بقسم الفقه المقارن.
  فـي تخثـص يالفقـه المقـارنفـي نفـا التخثـص، أو شهادة الماجستير أن يكون حاصال  على - 

القضــــاء  –القضــــاء اإلداري   -يالقضــــاء التجــــاري  السياســــة الشــــرعية(  للمتقــــدمين علــــى قســــم
حـــوال الشخثـــية( لمرحلـــة الـــدكتورا  بشـــرط اجتيـــاز المـــواد التكميليـــة التـــي قضـــاء األ – العمـــالي

 يقررها القسم المختص.
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 : كلية الشريعةثانيا  
 

 البرامج المطروحة لمرحلة يالماجستير/ الدكتورا (

 القسم
 الدكتورا  الماجستير

 طالبات طالب طالبات طالب
 √ √ √ √ الفقه 

 √ √ √ √ أصول الفقه 
 ال يوجد ال يوجد √ √ الثقافة اإلسالمية 

 
 الشروط اإلضافية:

  ــة فــي تخثــص ( علــى األقــل جيــد جــدا  بتقــدير ي انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعي
 .الماجستير لمرحلةالشريعة للمتقدم على قسمي الفقه وأصول الفقه 

   فــي تخثــص: ل ( علــى األقــجيــد جــدا  ي بتقــدير انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة
 الدراسات اإلسـالمية( للمتقـدم علـى قسـم الثقافـة اإلسـالمية –الدعوة  –أصول الدين -يالشريعة 

 .الماجستير لمرحلة
 ــ للمتقــدم علــى قســم الفقــه لمرحلــة  ى شــهادة الماجســتير فــي تخثــص الفقــهأن يكــون حاصــال  عل

 الدكتورا .
 صــول خثــص أصــول الفقــه للمتقــدم علــى قســم أير فــي تأن يكــون حاصــال  علــى شــهادة الماجســت

 الفقه لمرحلة الدكتورا .
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 : كلية اللغة العربيةثالثا  

 

  يالماجستير/ الدكتورا (المطروحة لمرحلة البرامج 

 القسم
 الدكتورا  الماجستير

 طالبات طالب طالبات طالب
 √ √ √ √ النحو والثرف وفقه اللغة

 √ √ √ √ األدب 
 √ √ √ √ البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي 

 
 الشروط اإلضافية:

  علــى جيــد جــدا  فــي تخثــص اللغــة العربيــة بتقــدير ي انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة )
 .لمرحلة الماجستير مللمتقداألقل 

 النحــو  علــى قســمللمتقــدم  الماجســتير فــي تخثــص النحــو والثــرف أن يكــون حاصــال  علــى شــهادة
 لمرحلة الدكتورا . والثرف وفقه اللغة

 للمتقـــدم علـــى قســـم األدب لمرحلـــة  ى شـــهادة الماجســـتير فـــي تخثـــص األدبأن يكـــون حاصـــال  علـــ
 الدكتورا .

 للمتقــدم علـــى قســم البالغـــة ماجســـتير فــي تخثـــص البالغــة والنقـــد أن يكــون حاصــال  علـــى شــهادة ال
 ا .والنقد ومنهج األدب اإلسالمي لمرحلة الدكتور 
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 المعهد العالي للدعوة واالحتساب :رابعا  
 

  البرامج المطروحة لمرحلة يالماجستير/ الدكتورا (

 القسم
 الدكتورا  الماجستير

 طالبات طالب طالبات طالب
 √ √ √ √ الدعوة

 √ √ √ √ الدراسات اإلسالمية المعاصرة 
 √ √ √ √ الحسبة والرقابة 

 
 الشروط اإلضافية:

 للمتقـدم  ( علـى األقـلجيـد جـدا  في تخثص الـدعوة بتقـدير ي ون حاصال  على الشهادة الجامعيةأن يك
 .لمرحلة الماجستير

  أن يكــون حاصــال  علــى شــهادة الماجســتير فــي تخثــص الــدعوة للمتقــدم علــى قســم الــدعوة لمرحلــة
 الدكتورا .

 تقـــدم علـــى قســـم أن يكـــون حاصـــال  علـــى شـــهادة الماجســـتير فـــي تخثـــص الدراســـات اإلســـالمية للم
 الدراسات اإلسالمية لمرحلة الدكتورا .

  أن يكــون حاصــال  علــى شــهادة الماجســتير فــي تخثــص الحســبة والرقابــة للمتقــدم علــى قســم الحســبة
 والرقابة لمرحلة الدكتورا .
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 كلية العلوم االجتماعية :خامسا  

 

 ( رامج المطروحة لمرحلة يالماجستيرالب

 القسم
 الماجستير

 طالبات طالب
 √ √ علم االجتماع

 √ √ (وإدارة المؤسسات جتماعياال التخطيطيمسار  الخدمة االجتماعية
 √ √ إرشاد نفسي علم النفا

 التاريخ والحضارة
 √ √ التاريخ اإلسالمي

 √ √ التاريخ الحدي  والمعاصر
 

 الشروط اإلضافية:
  بالنســبة لبــرامج قســم  حــد فروعــهأو أييشــترط الحثــول علــى درجــة البكــالوريوس فــي نفــا التخثــص

ــةللمتقــدمين علــى جميــع األانتظامــا   علــى األقــل (جيــد جــدا  بتقــدير ي التــاريخ والحضــارة(  قســام العلمي
 .لمرحلة الماجستير

 للمتقــــدمين لبرنــــامج اإلرشــــاد 75اجتيــــاز اختبــــار القــــدرات العامــــة للجــــامعيين بدرجــــة ال تقــــل عــــن ي )
 النفسي. 

  واإلجراءات األخرى التي تضعها األقسام العلمية. لمقابلة العلميةااجتياز 
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  والعلوم اإلدارية كلية االقتثاد :سادسا  
 

 ( الدكتورا / البرامج المطروحة لمرحلة يالماجستير

 القسم
 الدكتورا   الماجستير

 طالبات طالب طالبات طالب
 √ √ √ √ االقتثاد

 ال يوجد ال يوجد √ √ إدارة األعمال

 ال يوجد ال يوجد √ √ المحاسبة 
 

 الشروط اإلضافية:
 علـى  (جيـد جـدا  في تخثـص االقتثـاد أو التمويـل بتقـدير ي انتظاما  عية أن يكون حاصال  على الشهادة الجام

للجـامعيين بدرجـة العامـة اجتيـاز اختبـار القـدرات و  .لمرحلة الماجستير للمتقدمين على قسم االقتثاد األقل
 .%70ال تقل عن 

  جيــد قــدير يبتعمــال األإدارة  أحــد تخثثــات كليــاتفــي  انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة
  للمتقدمين على قسم إدارة األعمال. على األقل (جدا  

  علــى األقــل (جيــد جــدا  فــي تخثــص المحاســبة بتقــدير ي انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة 
  للمتقدمين على قسم المحاسبة.

 علـى األقـل (ا  جيـد جـدأن يكون حاصال  على شهادة الماجسـتير فـي تخثـص االقتثـاد أو التمويـل بتقـدير ي 
للجـامعيين بدرجـة ال تقـل  العامـة اجتيـاز اختبـار القـدراتو  للمتقدمين على قسم االقتثاد لمرحلـة الـدكتورا .

 .%85عن 
 عن سنتين على أال تزيد مدتهلتالي يا ال تقل عناللغة االنجليزية اختبار  الحثول على درجة في:) 

  البرنامج
الماجستير في 

 االقتثاد
الدكتورا  في 

 القتثادا
الماجستير في 
 إدارة األعمال

الماجستير في 
 المحاسبة

 TOFELفي اختبار الدرجة المطلوبة 
 أو ما يعادله من االختبارات( PBTيالورقي 

450 500 550 500 

 واإلجراءات األخرى التي تضعها األقسام العلمية اجتياز المقابلة الشخثية. 
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 كلية علوم الحاسب والمعلومات :سابعا  
 

 ( الماجستيرالبرامج المطروحة لمرحلة ي

 البرنامج
 الماجستير

 تطالبا طالب
 √ √ علوم الحاسب

 √ √ أمن المعلومات

 √ √ نظم المعلومات

 √ √ إدارة المعلومات

 

 الشروط اإلضافية:
 

  فــــي أحــــد  علــــى األقــــل (جيــــد جــــدا  بتقــــدير ي انتظامــــا  أن يكــــون حاصــــال  علــــى الشــــهادة الجامعيــــة
 تخثثات علوم الحاسب والمعلومات.

 دل تراكمــي فــي البكــالوريوس ال يقــل يشــترط لبرنــامج ماجســتير علــوم الحاســب الحثــول علــى معــ
 .0من  1عن 

 75اجتياز اختبار القدرات العامة للجامعيين بدرجة ال تقل عن ي.) 
  اللغة االنجليزية بأحد الدرجات التالية:اختبار اجتياز 

 IBT CBT PBT IELTS STEP نوع االختبار 
 83 5 417 107 35 الدرجة المطلوبة 

  األقسام العلمية هاضعتالتي  اإلجراءات األخرىو اجتياز االختبار التحريري. 
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  لوم كلية الع :ثامنا  
 

 ( الماجستيرالبرامج المطروحة لمرحلة ي

 القسم
 الماجستير

 طالبات طالب
 √ √  الرياضيات

 √ √ الفيزياء

 

 الشروط اإلضافية:
 ــــة أن يكــــون حاصــــال  علــــى الشــــهادة الج ــــا  امعي أو أحــــد فروعــــه فــــي تخثــــص الرياضــــيات  انتظام

( جيــد جــدا  ي بتقــديرليــات( يرياضــيات بحتــة، رياضــيات تطبيقيــة، إحثــاء، احتمــاالت، بحــو  وعم
 على قسم الرياضيات. على األقل للمتقدم

  علــى جيــد جــدا  ي فــي تخثــص الفيزيــاء بتقــدير انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة )
 على قسم الفيزياء. األقل للمتقدم
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 كلية اإلعالم واالتثال  :تاسعا  
  

 ( الماجستيرالبرامج المطروحة لمرحلة ي

 سمالق
 الماجستير

 طالبات طالب
 ال يوجد  √ اإلعالن واالتثال التسويقي

 √ √ اإلذاعة والتلفزيون والفيلم

 

 الشروط اإلضافية:
  جيـد ي بتقـديراإلعـالن واالتثـال التسـويقي  فـي انتظامـا   البكالوريوسأن يكون حاصال  على شهادة

 واالتثال التسويقي. لبرنامج الماجستير في اإلعالن للمتقدم على األقل (جدا  
  وأفــي اإلذاعــة والتلفزيــون والفــيلم للطــالب،  انتظامــا  البكــالوريوس أن يكــون حاصــال  علــى شــهادة 

لبرنـامج  للمتقـدم علـى األقـل (جيد جـدا  ي بتقديرفي اإلعالم للطالبات  انتظاما  البكالوريوس شهادة 
 الماجستير في اإلذاعة والتلفزيون والفيلم.

 واإلجراءات األخرى التي تضعها األقسام العلمية اجتياز المقابلة الشخثية. 
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 تربيةكلية ال: عاشرا  
 

 البرامج المطروحة لمرحلة يالماجستير/ الدكتورا ( 

 القسم
 الدكتورا  الماجستير

 طالبات طالب طالبات طالب
 √ √ √ √ تدرياالمناهج وطرر ال
 √ √ √ √ تربويالتخطيط الدارة و اإل

 أصول التربية
 ال يوجد ال يوجد √ √ أصول التربية

 ال يوجد ال يوجد √ √ سالميةاإلتربية ال
 

 :لبرامج الماجستير الشروط اإلضافية
  علـى األقـل (جيـد جـدا  من إحدى الكليات التربوية بتقـدير ي انتظاما  الحثول على درجة البكالوريوس، 

إذا لـم يكـن قـل علـى األ (جيـد جـدا  أو الحثول علـى دبلـوم عـام فـي التربيـة بعـد البكـالوريوس بتقـدير ي
 .تربويا  

 ساعة.35لتربوية في مرحلة البكالوريوس عن يأال تقل عدد الساعات ا ) 
 واإلجراءات األخرى التي تضعها األقسام العلمية اجتياز المقابلة الشخثية. 
 

 :لبرامج الدكتورا  الشروط اإلضافية
 أن تكون دراسة الماجستير امتدادا  للتخثص باالنتظام. 
   علــى درجــة الماجســتير بنظــام الرســالة، أو المشــروع البحثــي علــى أال تقــل  أن يكــون المتقــدم حاصــال

 ( ساعات.6ساعاته عن ي
 واإلجراءات األخرى التي تضعها األقسام العلمية اجتياز المقابلة الشخثية. 



 

 

 17 

 
 

 
  هد تعليم اللغة العربيةمع :الحادية عشر

 

 ( الدكتورا / البرامج المطروحة لمرحلة يالماجستير

 القسم
 الدكتورا  الماجستير

 طالبات طالب طالبات طالب
 √ √ √ √ ةالتطبيقي وياتاللغ
 

 الشروط اإلضافية:
  فــي تخثــص اللغــة العربيــة مــن كليــات وأقســام  انتظامــا  أن يكــون حاصــال  علــى الشــهادة الجامعيــة

علــى  (جيــد جــدا  ( بتقــدير يويســتثنى مـن ذلــك خريجــو كليــات المعلمـيني للغـة العربيــة المتخثثــةا
 .للمتقدم لمرحلة الماجستير األقل

 للمتقدم لمرحلة الدكتورا  أن يكون حاصال  على درجة الماجستير في علم اللغة التطبيقي. 
  البكـــالوريوس فـــي اللغـــة و فـــروع اللغـــة العربيـــة  أحـــدأن يكـــون حاصـــال  علـــى درجـــة الماجســـتير فـــي

بشــرط  للمتقــدم لمرحلــة الــدكتورا ، فــي تخثــص منــاهج تعلــيم اللغــة العربيــةالماجســتير أو  ،العربيــة
طرائـق تـدريا اللغـات األجنبيـة  –علم اللغـة التطبيقـي  –اجتياز المواد التكميلية يعلم اللغة العام 

 د التعليمية(.إعداد البرامج والموا –علم اللغة النفسي  –علم الداللة  –
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 القبولومواعيد إجراءات 
 
 

موقع عمادة الدراسـات العليـا لمـن تنطبـق عليـه شـروط القبـول  عبر إلكترونيا  التقديم  -4
 هــ والموافـق50/56/4115خالل مدة القبول المعلن عنها والمحددة بـالفترة مـن 

 م.49/52/2549هـ والموافق 41/56/4115 م إلى45/52/2549
مـــن قبـــل لجـــان  الطـــالبمقابلـــة و  -إن وجـــدت–تبـــارات التحريريـــة إجـــراء االخ يـــتم -2

علــى موقــع  الحقــا  المقابلــة التــي تكونهــا األقســام العلميــة، فــي المواعيــد التــي تعلــن 
 العمادة.

مقابلــة الطالبــات مــن قبــل لجــان و  -إن وجــدت–إجــراء االختبــارات التحريريــة يــتم  -3
علــى موقــع  الحقــا  يــد التــي تعلــن المقابلــة التــي تكونهــا األقســام العلميــة، فــي المواع

 العمادة بإذن الله تعالى.
ـــة، فـــي ضـــوء األعـــداد  -1 ـــدئيا  بعـــد إجـــراء المفاضـــلة العلمي ـــولين مب تعلـــن أســـماء المقب

  من خالل موقع عمادة الدراسات العليا. المعتمدة
 
 

 

 مع تحيات
 عمادة الدراسات العليا

 9884811101 - 9884811889  -  9884812110  للتواصل /
gadm@imamu.edu.sa 

 

 الموقع اإللكتروني للعمادة:
http://units.imamu.edu.sa/deanships/GRADUATE 

 


